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(တုိင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်) ြွန်ြျူတာြညာရှင်အသင်း  

အလုြ်အမှုဒောင်အေုိပြုလွှာ 

မိမိဒလျှောြ်ထားလုိသည့် အသင်းြုိ ဒရးွချယ်ြါ။ (ဒလျှောြ်ထားသူသည် သြ်ေုိင်ရာ တုိင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အတွင်း 

ဒနထုိင်သူပြစရ်မည်။ ြွန်ြျူတာလုြ်ငန်းရင်ှအသင်းတွင် အလုြ်အမှုဒောင်အပြစ် အေိပုြုထားသူများ ဒလျှောြ်ထားရန် 

မလုိြါ။)  

ရန်ြုနတုိ်င်းဒေသကြီး မွန်ပြည်နယ် 

မန္တဒလးတုိင်းဒေသကြီး ြဲခးူတုိင်းဒေသကြီး 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မဒြွးတုိင်းဒေသကြီး 

စစ်ြုိင်းတုိင်းဒေသကြီး ြရင်ပြည်နယ် 

အသင်းေုိင်ရာ အချြ်အလြ်များ 

အသင်းဝင်သည့်ရက်စွဲ     အသင်းဝင်အမှတ်      အေင့်     AM      PM       FM 

ြုိယ်ဒရးြုိယ်တာ အချြ်အလြ်များ 

အမည်         အခြားအမည်        

နုိင်ငံသားစိစစ်ရရးအမှတ်       ရမွးသက္ကရာဇ်       

လူမျိုး      ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ      အဘအမည်     

လိပ်စာ               

              

ဖုန်း         အီးရမးလ်        

ြညာအရည်အချင်း 

ဘဲွရ့ခုနှစ်    ေီဂရီ/ ေီြလုိမာ    တြ္ကသုိလ်/ ဒြာလိြ်/ ဒြျာင်း 

                

                

                

                

                

အလုြ်အြုိင်နှင့် အပခားအသင်းအြဲွမ့ျား 

ကုမ္ပဏီ/ အသင်းအဖွဲ ့       ရာထူး       အြျိန်ကာလ 
                      မှ           ထိ 

                      မှ           ထိ 

                      မှ           ထိ 

                      မှ           ထိ 

                      မှ           ထိ 

(နုိင်ငံ/ တုိင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်) ြွန်ြျူတာြညာရှင်အသင်းတွင် အလုြ်အမှုဒောင်အပြစ် ဒောင်ရွြ်ခ့ဲြူးြါြ  

 အသင်းအြဲွ ့    ရာထူး         အချိန်ြာလ 

                      မှ           ထိ 
                      မှ           ထိ 
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ြါဝင်ဒောင်ရွြ်လုိသည့် အသင်း၏ လှုြ်ရှားမှုများ 

(မိမိြါဝင် ဒောင်ရွြ်နုိင်သမျှေြုိ ဒရွးချယ်ြါ) 

 

□ စာဒမးြဲွများအတွြ် ဒမးခွနး်ထုတ်ပခင်း 

□ စာဒမးြဲွများတွင် ြါဝင်ဒောင်ရွြ်ပခင်း 

□ သင်ရုိးညွှန်းတမ်းဒရးေဲွပခင်း၊ သင်တန်းများ သင်ကြားပခင်း 

□ စာတမ်းများ၊ စီမံချြ်များြို ဒရးေဲွပြုစုပခင်း 

□ နည်းြညာေိုင်ရာ ဒောဒပြာြဲွများ၊ နှီးဒနှာြလှယ်ြဲွများနှင့် ပြိုင်ြဲွများတွင် ြါဝင်ပခင်း 

□ နည်းြညာေိုင်ရာ သုဒတသနလုြ်ငန်းများ ဒောင်ရွြပ်ခင်း 

 

ြူးတဲွတင်ပြရမည့် အဒထာြ်အထားများ 

 (ြ) အိုင်စီတီေိင်ုရာ အလုြ်အြုိင်အဒတွအ့ကြုံ အနည်းေုံး (၃) နှစ်ရိှဒကြာင်း အဒထာြ်အထား  

 (ခ) နုိင်ငံသားစိစစ်ဒရးြေ်ပြားမိတ္တူ 

(ဂ) အိုင်စီတီေိုင်ရာ အလုြ်ရုဒံေးွဒနွးြဲွ၊ ဒောဒပြာြဲွ၊ ပြြဲွ၊ ပြိုင်ြဲွ၊ သင်တန်း စသည်တ့ုိတွင် ြိုယ်တုိင်ြါ 

ဝင်ဒောင်ရွြခ်ဲြူ့းဒသာ/ လုြ်အားဒြးခဲြူ့းဒသာအဒထာြ်အထား (E.g. Volunteer/ Organizer 

Certificate) (ရှိခဲ့ြါြ တင်ပြရန်)  

  

မှတ်ချြ်။ ြညာအရည်အချင်း၊ အလုြ်အြုိင်၊ အသင်းအြဲွမ့ျားနှင့် ြတ်သြ်၍ ပြည့်စြွ ် ဒြာ်ပြထားပခင်းရှိြါြ 

သြ်ေုိင်ရာ အဒထာြ်အထား မိတ္တူများြုိ ြူးတဲွဒြာ်ပြရန်။ 

 

 

  



3 

 

 

ဝန်ခံြတိပြုလွှာ 

၁။ အြွဲအ့စည်းအတွင်း ြူးဒြါင်းဒောင်ရွြသ်ည့် စိတ်ဓါတ်များ အဒပခခ၍ံ ဒောင်ရွြြ်ါမည်။ 

၂။ အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချြ်များ၊ လုြ်ငန်းတာဝန်များနှင့်အညီ မဒသွြီဘဲ ဒောင်ရွြြ်ါမည်။  

၃။ အသင်းအတွြ ် ဒောင်ရွြဒ်နကြသူ အချင်းချင်းတွင် လုြ်ငန်းများဒောင်ရွြ်ရာ၌ အများသဒဘာြုိ လုိြန်ာ 

ဒောင်ရြွ်ြါမည်။ လူနည်းစု၏ သဒဘာြိုလည်း အသိအမှတ်ပြုြါမည်။ 

၄။ အသင်းအြျိုးအတွြ် မိမိ၏ ြညာရြ်ြုိင်းေိုင်ရာ ြျွမး်ြျင်မှု၊ အဒတွအ့ကြုံနှင့် အေြအ်သွယ်များြုိ 

တတ်အားသဒရွ ့ြူညီဒောင်ရွြ်ဒြးြါမည်။ (အသင်း ရန်ြံုဒငွရရိှရနဒ်ောင်ရွြ်ဒသာ သင်တန်းများမှအြ)  

၅။ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်သိမှုစိတ်ပြင့် ြူးဒြါင်းဒောင်ရွြ်ြါမည်။ 

၆။ အပခားအြဲွအ့စည်းများနှင့် ေြ်ေံဒောင်ရွြ်ရာတွင်အပြန်အလှန ် ဒလးစားမှု၊ နားလည်မှု၊ ဒြါင်းစြ်ညိှနှိုင်းမှု၊ 

သဒဘာတရားများြုိ အဒပခခ၍ံ ြူးဒြါင်းဒောင်ရွြ်ြါမည်။ 

၇။ အထြ်အေင့်အသင်းများ၊ ညီဒနာင်အသင်းများနှင့် ေြ်ေံဒောင်ရွြ်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားဒသာ ရညရ်ယ်ွ 

ချြ်များနှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အစဉအ်ေြ် ဒောင်ရွြခ်ဲဒ့သာ သဒဘာတူညီမှုများ၊ ေုံးပြတ်ချြ်များ၊ 

အစဉအ်လာများြုိ ြိုးြား၍ လုိြန်ာဒောင်ရွြြ်ါမည်။ 

၈။ ရန်ြံုဒငွများ သံုးစဲွရာတွင် သတ်မှတ်ထားဒသာ ခွင့်ပြုချြ်များအတိုင်း ြွင့်လင်းပမင်သာစွာနှင့် စာရင်းအင်းေုိင်ရာ 

လုြ်ထံုးလုြ်နည်းများအတုိင်း ဒောင်ရွြြ်ါမည်။ 

၉။ လူမှုြတ်ဝန်းြျင်တွင် သွားလာဒပြာေိုဒနထုိင်ရာ၌ဒသာ်လည်းဒြာင်း၊ လူမှုြွနယ်ြ်များဒြါ်၌ ဒသာ်လည်း 

ဒြာင်း၊ ရုန်ရ့င်းကြမ်းတမ်းဒသာ အသံုးအနှုန်းများ၊ နားလည်မှု လဲွဒစနိုင်ဒသာ ဒပြာေိုမှုများ၊ အသင်း၏ ြံုရိြ်ြို 

ထိခိုြ်ဒစနုိင်ဒသာ ဒရးသားဒပြာေိုမှုများ၊ တည်ေဲဥြဒေများနှင့် ပငိစွနး်ဒသာအပြုအမူများြုိ ပြုမဒူောင် 

ရြွ်ပခင်းများမှ ဒရာှင်ကြဉ်ြါမည်။ 

၁၀။ အသင်း၏ ြံုရိြ်ြိ ုမိမိြိယ်ုြျိုးအတွြ် အသံုးချပခင်းမပြုြါ။ 

၁၁။ အဂတိလုိြစ်ားပခင်း၊ အသင်း၏ရန်ြံုဒငွြို အလဲွသံုးစားပခင်း မပြုလုြ်ြါ။ 

၁၂။ အသင်းနှင့် သြ်ေုိင်ဒသာ သတင်းအချြ်အလြ်များြို သြ်ေုိင်ရာ သတင်းအချြ်အလြ် လံုပခုံဒရးအေင့် 

အတန်းအလုိြ ်လုိြန်ာထိန်းသိမ်း အသံုးပြုြါမည်။  

  

ြျွန်ဒတာ်/ ြျွန်မသည် ဒြာ်ပြြါ အချြ်အလြ်များအား မှန်ြန်စွာ ပြည့်စွြ်ြါဒကြာင်းနှင့်    

     ြွန်ြျူတာြညာရငှ်အသင်း၏ အလုြ်အမှုဒောင်အပြစ် လုြ်ြိငု်လိုြါဒကြာင်း မိမိေန္ဒအရ 

အေိပုြုလွှာ တင်ပြးီ အသင်းမှ ဒြးအြ်ဒသာ တာဝန်များြို ကြိုးစားဒောင်ရွြ်မည်ပြစဒ်ကြာင်းနှင့် အသင်း၏ 

စည်းြမ်းချြ်များ၊ ဒောင်ရန်/ ဒရာှင်ရန်များြုိ ဒြာင်းမွန်စာွ လုိြန်ာမည်ပြစ်ဒကြာင်း ဝန်ခံြတိပြုအြ်ြါသည်။  

 

                    

ဒလျှောြ်ထားသူ၏လြ်မှတ်    အမည ်        ရြ်စွ ဲ
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(တုိင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်) ြွန်ြျူတာြညာရှင်အသင်း၏ 

အလုြ်အမှုဒောင် အေုိပြုလွှာ စည်းြမ်းချြ်များ 

 

၁။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒအာြ်တုိဘာလ (၃၁) ရြ်တွင် အသင်းဝင် သြ်တမ်း (၁) နှစ်နှင့် အထြ်ရိှသူ ပြစ်ရမည်။ 

၂။ အေိပုြုသည့်ဒနတွ့င် အသင်းဝင်နှစ်စဉ်ဒကြးများအား ဒြးသွင်းပြီးသူ ပြစ်ရမည်။ 

၃။ အသင်းဝင်အေင့်သည် Associate Member (သ့ုိ) Professional Member (သ့ုိ) Fellow Member အေင့်ရိှသူ 

ပြစ်ရမည်။ 

၄။ အသင်းမှ ချမှတ်ထားဒသာ ရညမှ်န်းချြ်၊ ရည်ရွယ်ချြ်များနှင့် လုြ်ငန်းစဉမ်ျားြုိ အဒြာင်အထည်ဒြာ်ရာ၌  

ြိုယ်တုိင်တြ်ကြစွာ ြါဝင်၍ အလုြ်အမှုဒောင်အြဲွမှ့ အခါအားဒလျာ်စွာ ဒြးအြ်ဒသာ တာဝန်ဝတ္ထရားများြုိ 

ဒြျြွန်စာွ ဒောင်ရွြ်နိုင်သူ ပြစ်ရမည်။ 

၅။ အသင်း၏လှုြ်ရှားမှုများတွင် (၆) လေြ်တိုြ ် ြါဝင်ဒောင်ရွြပ်ခင်းမရှိ (တရားဝင်စာပြင့်လည်း ခွင့်တုိင်ကြား 

ထားပခင်းမရှိ) လျှေင်  အလုြ်အမှုဒောင်အပြစ်မှ အလုိအဒလျာြ်နှုတ်ထွြ်ပြီးပြစ်သည်ေ ု မှတ်ယူရမည်။ 

ယင်းအလုြ်အမှုဒောင်သည် အနီးြြ်ေံုး အမှုဒောင်သြတ်မ်းတစ်ကြိမ်တွင် ပြန်လည်ြါဝင်ခငွ့် မရှိဒစရ။ 
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ပမန်မာနုိင်ငံြွန်ြျူတာြညာရှင်အသင်း (MCPA) ၏  

သမုိင်းဒကြာင်းအြျဉ်း 

ြဲွစ့ည်းြံု 

၁။ ြွန်ြျူတာြညာြံွပ့ြိုးဒရး ဥြဒေ ြုေ်မ ၁၀ နှင့် ြုေ်မ ၁၇ အရ အပမတ်အစွနး်ြုိ မရညရ်ယ်ွသည့ ်အစိုးရမေုတ် 

ဒသာအြွဲအ့စည်းအပြစ် ပမန်မာနိုင်ငံြွနြ်ျူတာြညာရငှ်အသင်း (Myanmar Computer Scientist Association) ြုိ 

၁၃၅၉ ခုနှစ်၊ ြေုန်လပြည့်ဒြျာ် (၇) ရြ်၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဒမလ ၁၇ ရြ် ရြ်ဒန့တွင် စတင်ြဲွစ့ည်းခဲြ့ါသည်။ 

ြထမဦးေံုးဒသာ ပမန်မာနိုင်ငံြွန်ြျူတာြညာရှင်အသင်း (MCSA) ရံုးခန်းြို လှိုင်ပမိုန့ယ်အတွင်းရိှ ရန်ြုန် 

ြွန်ြျူတာတြ္ကသုိလ်ဝင်းအတွင်း၌ ြွင့်လှစ်ခ့ဲြါသည်။ ယင်းဒနာြ ် နတ်ဒမာြ်လမ်းရိှ စြ်မှုအထြ်တန်း ဒြျာင်းဝင်း 

အတွင်းသ့ုိ ဒပြာင်းဒရွ့ှြွင့်လှစ်ခဲ့ြါသည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် MICT Park သ့ုိ ထြ်မံဒပြာင်းဒရွှခ့ဲြ့ါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် 

ဒအာြ်တုိဘာလတွင် ပမန်မာနိုင်ငံြွနြ်ျူတာြညာရငှ်အသင်း၏ အဂဂလိြ်အမည်ြိ ု (Myanmar Computer Scientist 

Association) မှ (Myanmar Computer Professionals Association) ေ ုဒပြာင်းလဲဒခါ်တွင်ခဲ့ြါသည်။  

အသင်းတည်ဒနရာ 

၂။ ယခုအခါ ပမန်မာနိုင်ငံြွန်ြျူတာြညာရင်ှအသင်းရံုးခန်းြို အဒောင်(၉)၊ ဒပမညီထြ်၊ MICT Park, လှိုင် 

တြ္ကသုိလ်နယ်ဒပမ၊ လှိုင်ပမို န့ယ်၊ ရန်ြုန်ပမို၊့ စာတိုြဒ်သတ္တာအမတှ် ၁၁၀၅၂၊ ြုန်းနံြါတ် (+၉၅) ၀၁ ၆၅၂၂၇၆၊ (+၉၅) 

၀၉၅၀၆၇၁၆၈၊ အီးဒမးလ်- office@mcpamyanmar.org, Website: www.mcpamyanmar.org တွင် ြွင့်လှစ်ထား 

ရှိြါသည်။ 

တာဝန်ယူဒောင်ရွြ်ခ့ဲဒသာ ဥြ္ကဋ္ဌများ 

၃။ အိုင်တီဒလာြြံွပ့ြိုးတုိးတြ်ဒရးအတွြ ် ြညာရငှ်များစွာြ ပမန်မာနိုင်ငံြွနြ်ျူတာြညာရငှ်အသင်းတွင် 

ဒစတနာ့ဝနထ်မ်းဒောင်လျြ်ရိှရာ ၁၉၉၈ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ် အထိ အသင်း၏ြထမဦးေံုးဥြ္ကဋ္ဌအပြစ် ဦးသိန်းဦး (ACE 

Data System) ြ လည်းဒြာင်း၊ ၂၀၀၂ခုနှစ ် မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ ေုတိယဒပမာြ်ဥြ္ကဋ္ဌအပြစ် ဦးဒသာင်းတင် (KMD) 

ြလည်းဒြာင်း၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ ်မှ  ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ တတိယဒပမာြ်ဥြ္ကဋ္ဌအပြစ် ဦးခွနဦ်း (CTT) ြ လည်းဒြာင်း၊ ၂၀၁၁ 

ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ စတုတ္ထဒပမာြ် ဥြ္ကဋ္ဌအပြစ် ဦးရရဲင့်ဝင်း (Bizsoft) ြလည်းဒြာင်း တာဝန်ထမ်းဒောင်ခဲ့ကြပြီး  

၂၀၁၇ ခုနှစ ် မှ ယခုအချိန်ထိ ြဉ္စမဒပမာြ်ဥြ္ကဋ္ဌအပြစ် ဦးဒသာင်းစုပငိမ်း (Information Matrix) ြ လည်းဒြာင်း 

တာဝန်ထမ်းဒောင်လျြ်ရိှသည်။ 

ပြည်နယ်တုိင်းဒေသကြီးအသင်းများ ြဲွစ့ည်းခ့ဲပခင်း 

၄။ ြွန်ြျူတာနည်းြညာတုိးတြ်ပြန့်ြွားဒစဒရးအတွြ် အားသွန်ခွန်စိြု်ဒောင်ရွြ်ဒနဒသာ ပမန်မာနိုင်ငံြွန် 

ြျူတာြညာရငှ်အသင်းသည် ပြည်နယ်တုိင်းဒေသကြီးအချို့တွင်လည်း အသင်းခွမဲျား ြဲွစ့ည်းတည်ဒထာင်ခဲ့ြါသည်။  

စဉ် ြဲွစ့ည်းခ့ဲသည့် ရြ်စဲွ ြဲွစ့ည်းခ့ဲသည့် အသင်း လြ်ရိှ  ဥြ္ကဋ္ဌ/ အတွင်းဒရးမှူး 

၁။ ၁၇-၀၅-၁၉၉၈ မန္တဒလးတုိင်းဒေသကြီး ဦးဥြ္ကာဒြျာ် ဦးဒအာင်ဒြျာ်စိးု 

၂။ ၂၅-၁၀-၂၀၀၃ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဒေါ်ပမတ်ပမတ်မုိး ဒေါ်မင်းမင်းဒရွှစင် 

၃။ ၂၄-၁၁-၂၀၀၅ စစ်ြုိင်းတုိင်းဒေသကြီး ဒေါ်နုိင်နုိင်ဒမာ် ဦးဒော်သူရိန်ထွန်း 

၄။ ၃၀-၀၃-၂၀၀၇ ရမ်ှးပြည်နယ် - - 

၅။ ၀၆-၀၃-၂၀၀၈ မွန်ပြည်နယ် ဦးသိန်းဒော် ဦးဒနဒော်ဦး 

၆။ ၀၄-၁၂-၂၀၁၂ ရန်ြုနတုိ်င်းဒေသကြီး ဦးဒအာင်စိးုမုိး ဒေါြ်တာမျိုးမင်းဒအာင် 

၇။ ၀၅-၀၈-၂၀၁၂ ြဲခးူတုိင်းဒေသကြီး ဦးထုိြလ်င်း ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း 

၈။ ၀၉-၀၂-၂၀၁၃ မဒြွးတုိင်းဒေသကြီး ဦးခင်ဒော် ဒေါ်ဒေးယဉ်ဝင်း 

၉။ ၀၂-၀၁-၂၀၁၅ ြရင်ပြည်နယ် ဦးဂျွန်ြဒညာဒစး ဒေါ်အိမွန်ခုိင် 

mailto:office@mcpamyanmar.org
http://www.mcpamyanmar.org/
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ပမန်မာနိုင်ငံြွနြ်ျူတာြညာရငှ်အသင်းတွင်  ပြည်နယ်တုိင်းဒေသကြီးများမှ ြိုယ်စားလှယ်များအြါအဝင် အလုြ် 

အမှုဒောင် ၄၄ ဦးပြင့် ြဲွစ့ည်းထားြါသည်။  

ရည်ရွယ်ချြ်များ 

၅။ ပမန်မာနိုင်ငံြွနြ်ျူတာြညာရငှ်အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချြ်များမှာ ပမန်မာြွန်ြျူတာြညာရငှ်များ ဒအာင်ပမင် 

တုိးတြ်ဒစဒရး ြူညီဒောင်ရွြရ်န်၊ နိုင်ငံတဝှမ်း ြွန်ြျူတာနည်းြညာပြန့ြွ်ားဒရးဒောင်ရွြ်ရန်၊ နိုင်ငံဒတာ် 

တည်ဒောြ်ဒရးနှင့် ြံွပ့ြိုးတုိးတြ်ဒရး လုြ်ငန်းြဏ္ဍအသီးသီးတွင် ြွန်ြျူတာြညာရငှ်များမှ တစ်တြ်တစ်အား ြါဝင် 

ဒောင်ရွြရ်န် တ့ုိပြစ်ြါသည်။ 

ဦးတည်ချြ်များ 

၆။ ပမန်မာနိုင်ငံြွနြ်ျူတာြညာရငှ်အသင်း၏ ဦးတည်ချြ်များမှာ ြနွ်ြျူတာြညာရငှ်များ ဒအာင်ပမင်တုိးတြ် ဒရး၊ 

နုိင်ငံတဝှမ်း ြွန်ြျူတာနည်းြညာပြန်ြွ့ားဒရး၊ လ့ူစမ်ွးအားအရင်းအပမစ်များ ြံွပ့ြိုးတုိးတြ်ဒရးအတွြ် ြွန်ြျူတာြညာ 

ရငှ်များမှ ြါဝင်ဒောင်ရွြဒ်ရး၊  စီးြွားဒရး ြံွပ့ြိုးတုိးတြ်မှု တည်ဒောြ်ရာတွင် ြွန်ြျူတာြညာနှင့် သတင်းအချြ် 

အလြ်ေြ်သွယ်ဒရးနည်းြညာများြို ဒမာင်းနှင်အားတစ်ရြ်အပြစအ်သံုးချနုိင်ဒရးတ့ုိ ပြစ်ြါသည်။ 

၇။ တုိင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသင်းများသည် ပမန်မာနုိင်ငံြွန်ြျူတာြညာရင်ှအသင်းမှ လမ်းညွှန်ချမှတ်ထား 

ဒသာ မူဝါေဒြါ်အဒပခခ၍ံ ရညရ်ယ်ွချြ်များ၊ ရညမှ်န်းချြ်များ ဒအာင်ပမင်ဒအာင် ေြ်လြ်အဒြာင်အထည်ဒြာ် 

ဒောင်ရွြဒ်ြးရြါသည်။ 

၈။ ပမန်မာနိုင်ငံြွနြ်ျူတာြညာြံွပ့ြိုးဒရးဥြဒေြါအရ ပမန်မာနိုင်ငံြွနြ်ျူတာအသင်းချုြ် (MCF)၏ တာဝန်နှင့် 

လုြ်ြုိင်ခွင့်များမှာ ဒအာြ်ြါအတုိင်းပြစ်ြါသည်။ ဒအာြ်ြါလုြ်ငန်းတာဝန်များြို ပမန်မာနိုင်ငံြွနြ်ျူတာအသင်းချုြ် 

(MCF) ၏ ဦးဒောင်လမ်းညွှန်မှုပြင့် ပမန်မာနိုင်ငံြွနြ်ျူတာြညာရငှ်အသင်း (MCPA)၊ ပမန်မာနိုင်ငံြွန်ြျူတာလုြ်ငန်းရင်ှ 

အသင်း (MCIA) နှင့် ပမန်မာနိုင်ငံြွနြ်ျူတာဝါသနာရငှ်အသင်း (MCEA) တို ့ြူးဒြါင်းဒောင်ရွြလ်ျြ်ရိှြါသည်။ 

(ြ) နုိင်ငံဒတာ်အတွင်း ဒခတ်နှင့်အညီ ြွန်ြျူတာြညာြံွပ့ြိုး တုိးတြ်လာဒစဒရးအတွြ် ဒောင်ရွြပ်ခင်း။  

(ခ) ြွန်ြျူတာြညာေိုင်ရာ သုဒတသနလုြ်ငန်းများ ဒောင်ရွြပ်ခင်း၊ သုဒတသနလုြ်ငန်း လုြ်ြိင်ုသူများ 

အား အားဒြးြူညီပခင်း။  

(ဂ) လုြ်ငန်းနယ်ြယ်အသီးသီးတွင် ြွန်ြျူတာြညာအသံုးချမှု ြျယ်ြျယ်ပြန့်ပြန့် တုိးတြ်လာဒစရန် 

ဒောင်ရွြပ်ခင်း။  

(ဃ) ြွန်ြျူတာသင်တန်းဒြျာင်းများတွင် သင်ကြားြုိ့ချရမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရုိး မာတိြာတ့ုိြုိ 

အကြံပြုပခင်း။  

(င) ြွန်ြျူတာသင်တန်းဒြျာင်းများ၏ သင်ကြားြုိ့ချမှု အေင့်မမီမီ လုိအြ်သလုိ အကြံပြုပခင်း။  

(စ) ြွန်ြျူတာြညာေိုင်ရာ သင်တန်းများြွင့်လှစ်ပခင်း၊ ဒောဒပြာြဲွများြျင်းြပခင်း၊ စွမ်းရည်ပြို င်ြဲွများ 

ပြုလုြ်ပခင်း၊ ဒလ့လာဒရးအစီအစဉ်များ ပြုလုြ်ပခင်း။  

(ေ) ြွန်ြျူတာြညာေိုင်ရာ စာဒမးြဲွများြျင်းြပခင်း၊ ဒအာင်လြ်မှတ်များ၊ တံေိြ်များ ဒြးအြ်ပခင်း။  

(ေ) ြွန်ြျူတာြညာ ြံွပ့ြိုးဒရးနှင့် စြ်လျဉး် ၍ အခါအားဒလျာ်စွာ ဒြာင်စီသုိ့ အကြံပြုတင်ပြပခင်း။  
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(စျ) ြွန်ြျူတာအမာထည်နှင့် ြွန်ြျူတာအဒြျာ့ထည်များ၊ အရည်အဒသွးပမင့်မားလာဒစဒရးအတွြ် 

ထုတ်လုြ်သူများအား ြ့ံြုိးြူညီပခင်း။  

(ည) ြွန်ြျူတာအမာထည်နှင့် ြွန်ြျူတာအဒြျာ့ထည်များြုိ ထုတ်လုြ်၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ြ၌ ဒရာင်းချနုိင် 

ဒရးအတွြ ်ြ့ံြုိးြူညီပခင်း။  

(ဋ) ဒြာင်စီ၏ လမ်းညွှန်ချြ်နှင့်အညီ သတင်းေိုင်ရာနည်းြညာ စီမံချြ်ချမှတ်ပခင်း။  

(ေ) အပြည်ပြည်ေုိင်ရာ ြွန်ြျူတာအြွဲအ့စည်းများနှင့် ေြ်သွယ်ဒောင်ရွြပ်ခင်း။  

(ဍ) ြွန်ြျူတာြညာေိုင်ရာ ပြည်တွင်း ပြည်ြဒေးွဒနွးြဲွများ၊ အစည်းအဒဝးများ၊ အလုြ်ရုဒံေးွဒနွးြဲွများ၊ 

နီှးဒနှာြလှယ်ြဲွများ၊ စာတမ်းြတ်ြဲွများ ြျင်းြဒရး၊ တြ်ဒရာြ်ဒရးနှင့် စြ်လျဉး်၍ လုိအြ်သလုိ 

စီမံဒောင်ရွြပ်ခင်း။  

(ဎ) ပမန်မာဘာသာပြင့် ြွန်ြျူတာြို အသံုးချနုိင်မည့် စနစ်တစ်ခ ု ပြစ်ဒပမာြ်ဒရးြုိ ရညမှ်န်းဒောင်ရွြ် 

ပခင်း။  

(ဏ) အစိုးရောန၊ အြွဲအ့စည်းများြ ြွန်ြျူတာနှင့်စြ်လျဥ််း၍ အကြံဉာဏ်များဒတာင်းခံလာြါြ 

အကြံဉာဏ်ဒြးပခင်း။  

(တ) ြွန်ြျူတာေိုင်ရာ စာအုြ်၊ စာတမ်း၊ စာဒစာင်၊ ဂျာနယ်များ ပြုစုပခင်း၊ ြံုနိှြ်ထုတ်ဒဝပခင်း၊ ပြန်ခ့ျိဒရာင်း 

ချပခင်း။  

(ထ) စာကြည့်တိုြ်ြွင့်လှစ်ထားရှိပြးီ ြွန်ြျူတာေိုင်ရာစာဒြများြုိ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ြမှ ဝယ်ယူစုဒောင်း 

ပခင်း။  

(ေ) လူငယ်လူရွယ်များ၊ အထူးသပြင့် ဒြျာင်းသူဒြျာင်းသားများ အဒပခခြံွန်ြျူတာြညာ ရရိှဒရးနှင့် 

ထူးချွန်ဒသာ ြွန်ြျူတာြညာရငှ်များ ဒြါ်ထွန်းဒရးအတွြ် ဒောင်ရွြ်ပခင်း။  

(ဓ) ထူးချွန်ဒသာ ြွန်ြျူတာြညာရငှ်များ၊ တီထွင်သူများအား ေဒုငွချီးပမှင့်ပခင်း။  

(န) ထူးချွန်ဒသာ ြွန်ြျူတာြညာရငှ်များ၊ တီထွင်သူများအား နုိင်ငံဒတာ်ြ ဂုဏ်ထူးဒောင်ဘွဲ့များ၊ တံေိြ် 

များ ချီးပမှင့်အြ်နှင်းနုိင်ရန် ဒြာင်စီသုိ ့ဒထာြ်ခတံင်ပြပခင်း။  

(ြ) ြွန်ြျူတာြညာရင်ှများ၊ တီထွင်သူများ၏ အြျိုးခစံားခွင့်များြုိ အြာအြွယ်ဒြးဒရးနှင့် စြ်လျဉး်၍ 

ဒြာင်စီသ့ုိ အကြံပြုတင်ပြပခင်း။  

(ြ) လုိအြ်ဒသာဒြာ်မတီများ၊ အြွဲမ့ျား ြဲွစ့ည်း၍ ယင်းဒြာ်မတီများ၊ အြွဲမ့ျား၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များြုိ 

သတ်မှတ်ပခင်း။  

(ဗ) ဒြာင်စီြ သတ်မှတ်ဒြးဒသာ ြွန်ြျူတာြညာနှင့် စြ်လျဉး်သည့် လုြ်ငန်းများြုိ ဒောင်ရွြပ်ခင်း။  

 


